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Equipamento, peças e serviços: 
Só é possível com Bosch.

A Bosch, fabricante líder, oferece às oficinas um programa completo para 
incrementar a eficácia e a qualidade na sua atividade diária.

Peças de substituição para automóveis:
 Rede logística mundial 
 Mais de 130 000 peças de substitução 
 Apoio comercial

Bosch-Diagnostics:
 Software ESI [tronic]
 Equipamentos de verificação 
 Formação técnica 
 Hotline técnica 
 Base de dados técnica

O mundo da Bosch:
 Sistemas de gasolina
 Equipamentos de 

diagnóstico e software 
 Sistemas diesel 
 Sistemas de travões 
 Velas de ignição e 

incandescência 
 Equipamento elétrico 
 Baterias 
 Filtros 
 Escova limpa para-brisas 
 Tecnologia de iluminação 
 Eletrónica 
 Hotline técnica 
 Base de técnica 
 Formação 
 Conceitos de oficina

Automotive Aftermarket

www.bosch-pecas-automovel.pt 

Robert Bosch Espana, S.L.U. 

SPO-Vendas Portugal 

Av. Inf. D. Henrique, Lt. 2E - 3E 

1800-220 Lisboa

Qualidade de equipamento original 
Bobinas de ignição Bosch
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Bobina de ignição de faísca única

  Uma bobina para cada vela
  Alimentação de alta tensão independente para cada 

cilindro
  Não se requerem cabos de ignição, já que a bobina 

monta-se diretamente sobre as velas
  Reduz a possibilidade de falha de ignição do motor

Há dois tipos de bobinas de ignição de uma só faísca:
Compactas

  O transformador de alta tensão e o conector 
estão na parte superior da bobina

Tipo lápis 
  O transformador de alta tensão localiza-se no 

corpo da bobina cilíndrica

Bobina de ignição de faísca individual
  Para aplicações com ignição de 

transístor e módulo electrónico 
instalado ou integrado

  A alta tensão emitida pela 
bobina será transportada 
através de um cabo  

Bobina de ignição de asfálticas (tipo caneca)
  Bobina de ignição de faísca única, 

controlada por contactos
  A corrente que se emite através da bobina 

acende-se e apaga-se através de um jogo de 
contactos que está dentro do distribuidor

  Peças de substituição adequadas para veículos clássicos

A qualidade compensa 
Confie nas bobinas de ignição Bosch

Bosch é o único fabricante mundial que proporciona aos seus clientes uma gama completa de 

componentes de ignição. Não é obra do acaso que a palavra Bosch seja sinónimo de elevada 

qualidade, ampla experiência, tecnologias modernas e desenvolvimentos pioneiros.

  Grande resistência às elevadas temperaturas e às 
vibrações

  Redução do consumo de combustível 
  Elevada fiabilidade e longa vida útil
  Ajuda a manter as emissões de gases dentro dos 

limites correspondentes
  Conexões resistentes à corrosão 
  Todos os componentes do sistema de ignição estão 

coordenados  entre si e portanto possuem os 
mesmos critérios e especificações de funcionamento: 
desde bobinas, cabos, velas ou também módulos, 
distribuidores de ignição e as suas peças de 
reparação para veículos mais antigos

Vantagens das bobinas de ignição Bosch
  Gama completa: a bobina de ignição apropriada para 

qualquer aplicação, mesmo em veículos mais antigos
  Qualidade OE: orientadas às especificações dos 

fabricantes de veículos para melhorar o rendimento 
do motor

  As inovações Bosch são sinónimo de produtos de 
elevado rendimento combinado com extrema eficácia

  Transporte da tensão sem perdas de corrente o que 
facilita também o rendimento de arranque a frio do 
motor

  Protege a vida útil das velas
  Óptimo isolamento 

Mais de 111 anos de experiência na produção de bobinas de 
ignição sempre com altos standards de qualidade.
Os nossos clientes reconhecem e agradecem esta qualidade.

Alfa Romeo

Aston Martin

Audi

Bentley

BMW

Bugatti
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Ferrari
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Jaguar

Lancia 

Land Rover

Mercedes-Benz

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Saab

SEAT

Škoda

Smart

Toyota

Volkswagen

Bobinas de ignição Bosch 
Desde a tradicional à mais moderna, a escolha é Bosch

Bobina de ignição de faísca múltipla 

Bobina de ignição em bloco
  Uma única transformação da 

voltagem em tensão para várias 
velas

  Distribuição da tensão às velas 
através de cabos de ignição

  Vantagem: robustez no design e 
fiabilidade elevada 

Bobina de ignição com rail
  Uma peça composta por várias 

bobinas integradas num único 
módulo/rail

  Módulo de ignição integrado
  Não se requerem cabos, já que a 

bobina monta-se diretamente sobre as velas
  Reduzido risco de falhas ou defeitos
  Fácil substituição

Bobinas para veículos equipados com distribuidor de ignição


